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I dag er mange mennesker interessert i de gamle profetiene angående endetiden, og objektet som
kanskje vies størst oppmerksomhet er den siste boken i Bibelen, Åpenbaringsboken, eller Apokalypsen. Slik
interesse er berettiget fordi vi i høyeste grad er i Åpenbaringens tidsalder. Mange av tingene profetert i denne
boken har skjedd, noe som viser at den er relevant for vår tid. Men mange mennesker har en spesiell
interesse for kuriositetene og de overnaturlige tingene i denne boken, og overser dessverre den største
åpenbaringen vi finner i den. De aller første ordene i denne boken er dette: ”Jesu Kristi Åpenbaring,” og
disse ordene opptrer som en slags temaoverskrift for hele boken. Åpenbaringsboken er ikke i så stor grad en
katalog over profetier om endetiden som den er en åpenbaring av Jesus Kristus, som administrerer universet
og avslutter tidsalderen for menneskets inntreden i evigheten.
Kristi universale administrasjon er fokusert på menneskets frelse. Men frelsen Kristus tilbyr er ikke
bare en redning fra en verden av kaos som Guds fiende har herredømme over eller fra den evige straffen
menneskets ulydighet innbyr til. Snarere kan mennesket nyte en frelse til evig liv og til den guddommelige
herlighet ved å bli Guds sønner. Kristus administrerer alle ting for at vi, falne, syndefulle mennesker kan ta
del i Hans guddommelige natur (2 Pet. 1:4) og bli Guds sønner slik Han Selv er Guds førstefødte Sønn
(Rom. 8:29).
Kristus er Gud, og Gud er treenig. Selv om vår begrensede forstand ikke kan fatte hvorledes dette
kan ha seg, er dette universets Gud én Gud i tre Personer, Faderen, Sønnen og Ånden (1. Kor. 8:4; Matt.
28:19). Kristus Sønnen ble et menneske, og etter et fullstendig og perfekt menneskelig liv, døde Han for våre
synder og stod opp fra de døde (1 Kor. 15:3-4). I oppstandelsen ble Hans menneskelighet også godtgjort å
være Guds Sønn (Rom. 1:3-4), slik at Han ikke bare i Sin guddommelighet, men nå også i Sin
menneskelighet er Gud. Som et slik herliggjort og oppløftet Gudmenneske, administrerer Han universet for å
bringe mennesket til frelse, det vil si å lede mange sønner inn i herlighet (Heb. 2:10).
Mens Kristus administrerer, utfører Ånden, den Tredje i Den Guddommelige Trenighet, Kristi
administrasjon. Ånden er virkeligheten av alt det Kristus er for mennesket (Joh. 15:26; 16:13); derfor blir
Kristi administrasjon med å utvirke menneskets fulle frelse anvendt på oss av Ånden. I Åpenbaringsbokens
tid er Ånden den praktiske utførende av Kristi verk for å frelse oss til det ytterste, å frelse oss inn i herlighet.
Dette kan man klart se i det andre og tredje kapittelet i Åpenbaringsboken, der sju korte brev til sju tidlige
menigheter blir presentert. Hvert av disse brevene er skrevet av Kristus, som slås fast i begynnelsen av hvert
brev. Men hvert brev ender med ordene “Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!” Kristus
taler, men den guddommelige nedtegnelsen kaller det Åndens tale fordi Ånden bærer Kristus Sønnen og
henvender Ham til mennesket. Ånden er virkeligheten av Kristus. Derfor er det alt i alt verdt å betrakte
Åndens funksjon i Åpenbaringens tidsalder. Hvis vi leser Åpenbaringsboken nøye, vil vi se to mektige
aspekter av Ånden: Den syvfoldige intensiverte Ånden og den fullendte Ånden.

Den syvfoldige intensiverte Ånden
I det første verset i Åpenbaringsboken blir Den Treenige Gud omtalt på en fullstendig og uttrykksfull
måte: ”Nåde være med dere og fred fra Ham som er og som var og som kommer [det er Faderen], og fra de
sju ånder som er foran Hans trone [det er Ånden], og fra Jesus Kristus, det troverdige Vitne, Den Førstefødte
av de døde og Herskeren over kongene på jorden [det er Sønnen]” (1:4-5). Ånden i Åpenbaringsboken er
ikke bare Guds Ånd i Det Gamle Testamentet eller Jesu Kristi Ånd i Det Nye Testamentet; Snarere er Han de
syv Ånder, det er den syvfoldig intensiverte Ånden. Senere viser disse syv Ånder seg igjen ”Sju ildfakler
brenner foran tronen. Det er de sju Guds Ånder” (4:5). Disse syv ildfaklene, som er de syv Guds Ånder,
symboliserer belysningen og randsakingen til den syvfoldig intensiverte Ånden. Åpenbaringens tidsalder er
en mørkets tidsalder der menneskets tilstand forfaller veldig og der Guds fiende løper tøylesløst. Det trengs
at den syvfoldige intensiverte Ånden brenner og ransaker for at Kristus skal kunne fullføre menneskets fulle
frelse. Faktisk leser vi i synet av Kristus i Åpenbaringen 5 at Kristus Lammet har ”syv øyne, som er de sju
Guds ånder, sendt ut over hele jorden” (v. 6). Setter vi alle disse hemmelighetsfulle synene sammen, ser vi
Kristus som Guds Lam som gjenløser oss til Gud ved Sin død, og vi ser den syvfoldige intensiverte Ånden
som Kristi brenning og speiding, som Hans øyne, sent over hele verden for å utføre Guds universelle
administrasjon, som fokuserer på menneskets fulle frelse. Vi mennesker er under det brennende og søkende
blikket til den syvfoldige intensiverte Ånden. Han kommer for å finne oss, og når Han finner oss, bringer
Han oss til Gud, og bringer Kristus, vår Frelser, til oss. Han er Kristi ”øyne” og bærer Kristus til oss og bærer
oss til Gud. Når du leser denne traktaten er du under Hans søkende blikk, Han søker å bringe Gud inn i deg,
og deg inn i Gud.

Den fullendte Ånden
Kristi administrasjon for menneskets fulle frelse vil lykkes. Han er Gud og har derfor all makt og

autoritet i universet (Matt. 28:18; Joh. Åp. 12:10). Han er også det opphøyde og herliggjorte mennesket, og
er således i stand til å frelse oss til fullkommenhet (Heb. 7:25). Den syvfoldig intensiverte Ånden, som
virkeligheten av denne administrerende Kristus, beveger seg i intim kontakt med mennesket og anvender
Guds frelse på mennesket og sikrer suksessen i Kristi administrasjon. Til sist vil Gud få en gruppe mennesker
som mottar Hans fulle frelse og går inni herlighet med Ham. Helt til slutt i Bibelen, i slutten av
Åpenbaringens tidsalder, er Gud og mennesket vidunderlig sammenflettet, slik at Gud blir fullt uttrykt
gjennom mennesket og mennesket er fullt herliggjort i Gud. I Johannes Åpenbaring 22:17 ytrer Gud og
mennesket ett enkelt rop”Og Ånden og bruden sier: Kom!’”som viser at Guds utvalgte, gjenløste,
gjenfødte, og forvandlede folk har erfart Ånden til en slik grad at de er fullt i ett med Ham.
Uttrykkene Ånden og bruden viser til to fullendelser, en for Gud og en for mennesket. Den Treenige
GudFaderen, Sønnen, og Åndener fullt og helt blitt innblandet i menneskets frelse. Faderen planla
denne frelsen, valgte Sitt gjenløste folk, og dispenserte Sitt guddommelige liv for å gjenføde dem som Sine
sønner. Sønnen ble et menneske, fullførte gjenløsningen av Guds utvalgte folk, og bringer dem inn i
sønnekår med Ham. Ånden anvender Kristi gjenløsning og frelse, gir Faderens guddommelige liv til de
troende for å gjøre dem til sønner, og forvandler dem i Sønnen til Guds mange herliggjorte sønner. Derfor er
Ånden Den Treenige Gud som når mennesket med Guds frelse; Ånden er fullendelsen av Den Treenige Gud.
Bruden er menneskets fullendelse etter Guds frelse. Gud skapte mennesket for å uttrykke og
representere Ham (1 Mos. 1:26). Guds frelse er helt enkelt oppnåelsen av denne hensikten. Når denne frelsen
er fullt realisert, vil mennesket helt uttrykke Gud. Gud og mennesket vil bli forent som ett, i stor grad på
samme måte som mann og hustru er ett. Derfor er målet med Guds frelse å gjøre mennesket til Kristi brud.
Derfor blir de utvalgte, gjenløste, gjenfødte, og forvandlede Guds folk i Johannes Åpenbaring 22:17 ganske
enkelt kalt bruden.
Ved enden av Guds arbeid i Sin skapelse vil disse to fullendte personene – Ånden og bruden – danne
et universalt par for evigheten. Ved et slikt ekteskap vil Gud være fullt sammenblandet med mennesket, og
uttrykt av mennesket, og mennesket vil være fullt opphøyd og herliggjort i Gud. Dette er verket som i dag
blir utført ved Ånden i Åpenbaringens tidsalder.
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